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 ١ مولعه يرت ريماك ثاقيقحمت رك

 01 :تبث ةرامن

 : تيث خيرأ

 تيوس سي 7 جت



 تاحيرس بيلاسأو ءايزآلا روطت ةساردب نينعمللو ءارقلل مدقت نأ انرس
 مغرلا لعو ف (ةيقارعلا ءايزألا) ةلسلس نه يناثلا ءزحلا كنا روصعلا مدقأ ديه رعشلا

 ةليوط ةرتف يف ةفولاه تنام يتلا ءايزالاو رعسشلا تاحيرست ءزجلا اذه لواننا نه
 وهو ) م+ق +١١5 ىلا ( ةيدكالا ةلودلا سيسأت خيرات وهو ) مءق 590+ نم دتمت
 ىللع لوقن  قرشلا يف ةديدع بوعش اهلالخ ترهظ ( ةيّسشكلا ةلودلا طوقس خيرات
 نأل ارت « ةيلبادلا ءايزألا + مسسا ءزجلا اذه ىلع انقلطأ دقف كلذ نه مغرلا
 مهأ نم مهتلود تناكو بوعشلا هذه -زربأ اوناك ( نييرومالا نييفاسلا نه ) نيليابلا

 ٠ ةرتفلا هذه لالخ تماق يتلا لودلا
 ةجرختملا كوبلوش الكيرباك ةديسلا ةشرب ءزجلا اذه يف موسرلا تعضو دقلو

 ىمدلاو ليثامتلا نم اهلاكشأ ةسبتقم تسسادوب يف ةليمحلا نونفلا ةيميداكأ يف
 هذ ف ينفلا ظحاللا دبشر رونآ يكبص روتك دلا ضرغلا اذهل اهعبح ينلا مانخالاو

 ٠ موسرلا هذهأ ةينفتقملا حورشلا دادعا 0 ىتوت يذلاو ةماعلا ةبريدملا

 اقنبط راثآلا نع تلقن دق رعشلا تاحبرستو ءابؤإل / أ ركذن نا نه انل هدب الو

 يهف فرعت تمسر دقلف ةماعلا ةفايقلاو 71 ِء "5 * ناكمالا ردق لصألل

 ديس ولج ماسر دولا 02 رعت دب نيلبابلا ءاميس لثمت ال

 ةحردب ةفورعف تسسل ةميدقلا ءايزألا نا 2 ابكر دحبلاو ٠ راثآلا يف هيلع يه

 مان ركذ اميف باضتقالا انلتضف اذل ٠ ناهت دامو ..اهناميسأ نيب زيبمتلا نم اًننكمت ةيفاك

 نيئحابلا يدي نيب انعضو دق نوكن نأ وجرن ةماتخو ٠ اهنه لك ءازا حورش نم
 :٠ ةينفلاو ةيفارغونتالا مهتاسارد يف مهدفب ام ويدقلا يقارعلا نفلا نوؤش نينعلاو

 * قيفوتلا يلو تاو

 يلئاولا لصيف روتكدلا
 ماعلا دانثآلا ريدم ويمر
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 رجم (اجا1مععانمم هك اطقم طاععممصلا 10مقتن

 4 نمءعمانم نأ مسعافملا ؟لعمع طسقاعتال
 ةمقاك ن0 . 1. طوب طيب 28منق08ب ادازوي ١*٠

 لرابط قيم ]#1 عمومرمماهمحتةفنطع 1كدتققأ
 تنير لضرت خثيناقمضضغتت طاق ئاتالتت ك1

 ورضا“ م11 زءطغرت.  لوطعطبص 0ع طوع هع
 6 وراي ؟أذ

 ةرخأ نإ 8[عدضحماهيتتتنا طق ل 517501115316715 1

 ركنم و يقش

 موعطمممعع 5111 مراتتت معمم 130. 1

 نكن ولياتيم ردادغب

 مانعا معمم ةارسععم 51816 "عأ) طوب فل

 امونة تاكناووفم

 اة مج مامردخت1زع ططمامجءةجمطت ندع 086 آن" فتعام

 آبع ةلررقغع قدد ]ماقال "م. 80. 1

 نفلل ةيفارغوتوفلا ةيديبولكسنالا
 ]نفع ةلااطوطواهمتقعطع "عمها مام ملا 6مل, طال

 8. رماة علال سويسيفيب وأ



 86 5 "هل 3

 توسل
10160 



 َ 5 ريس ا هاب لس“

 الرايس مورو بطل يضرم

 84و حوللا ب ادادوي ) اكيرماب ناغروم تنوبريب ةيشكم ةعومحم يف يناوطسا متخ ليع ةروصم ةهلأ هتدنرا ( م+مق ؟١الء دس 595+ يلاوح يتدكأ يز بهآ
 . ( 5١5 لكشلا

 1, فد قال ملزوو نومادسسف (2ةقو-2170 182. دمعت طوع م ممل00عق5 10
 ماماسعع 0عوتعامل هد اه هيياتسلع» ةعقاب (طلفتموأ آيتطع طلو 1 مد علت تقم

 ”طوموممو, طل ةؤ. الم. 215)

 1, نمداددصتع ةععولت ود (2170-2350 ةندل .0.) مهام مدع نسف 066556. 18ةهققتم
 نر ةكدس تزناززو هم -ةمعهتت ((ن011, ظنطا 1 ماطغودم ظاوعممدأا 8101528 ع آل ةدشعإا»

 يوزع: هناتفطخ - مامدعطقو ةق. ةهق. 215+





0 5 
 اناا مودع 70 يرد رف

 تدجو ىرغصلا ةهلآلا دحأل ( م+ق +5١19 0 يلاوح ) يدكأ يذ د ؟
 ٠ ( ؟8ا9/ لكشلا وراي ) يناطيربلا فحتملا يف يناوطسا متخ ىلع هتروص

 3. مح ملط ةمتقت هنماتسوع (2ةقو علما 8.6. هعذ ةمعوطما ركب من030 دق "ةتط وعم

 رماعاسمف 1ندتضصعم هد ه هيناتساع ةعقل, ص اطعم ظساتتمأال 38كادقعاتالل (طوردر»مأب "زرع. 2371

 3٠١ نمهدادتستف ةمعجلاءاد (2150-2350 هنن. 1.0.) قدس 065 قتغانتتع نتاع

 (نوععتس انعم ككحسص تونانص لمع معومتب (ظدكاتعال 11115قانتقت) .
 المزع: طفلظلا01' - قه. 2857





 دحأل ( مءق +5١1 ب ؟*٠6 يلاوح ) يثدكألا دهعلا نم لاتق ةدعو يز ا
 يناطيربلا فختملا يف يناوطسا متُح ىلع ةروفحم هتروص تدجو ىرغصلا ةهلآلا
 *« ع( ؟؟0' لكشلا وراي )

 4. كا تالعطقماتورا دق: 01 عقق ةسل ةناتشردسلعقاع 2350-2170 8.0.١ هأ 8
 ةدعور1 م13 م000عم5ر, مطمقم طرعاسمع [هددنل ءةمععقتتعل هداه يناتصسلعم ةءقملجب زد

 الع ظعتشتماا ةاآلدقمتتتتت. (!"ةسصصاأب 11م, 287

 عي. (نمقادنسع عا ةونت مسعتا 0ع مانع#"ع لدص 065 للوتلتع 21112132 5-مفع ولع
 ةعود1تعدسم (2110-2330 دحجل .0.). طعيحتس اتق دس هزئاتصلم عععممتب .(8عتاتعط

 115 ةاناتإا.

 الماعز: طفلا ان" - بعل 27





 1 7 ا
 ننس و ووطني

 مسمحي ىرغصلا ةهلآلا دحال ( معق ؟١ا/٠  ؟؟٠0 يلاوح ) يدكأ يزال ه
 ةمضتكم ةع وبحجم ٍِى تاوح وه يناوطساإ متح لع ةروفحم هنروص تدحو اهعالبس هدب

 ٠ ( ١ال4 لكشلا ؟8 حوللا  اداروي ) ٠ اكيرماب ناغروم تنوبريد

 3. خم تالغاعةكلاقما انققامتسكتع (2ةقال- 2110 8 ان مق جخ ةععمات لملك عموم ةعقب ماو نقع

 رداعايسم 1هاتصق عمم محتمل نس ه هياتم“ ةفقلب طافسمممأا 8لددنعقم باطما زد
 ثتصسفساعهم ( معوق طاب, 28, 1" 1983

 5, نمواطتممع ةععقلاعم (2170-2350 ةكل ..) "نص 068 01 تانتع 111161028
 ][:0اهضأ اتسع ةضصمع ذ ]3 دتةنط. آلعققزل انقغ قنثدس هزناتد026-قمققنل (8اطأم 2.

 "ناس
 ايبمزع: طاناتفخانخ ٠ ماقمعتق 28, ليقع 178



 , ذ: ضيورر دوم حاجي سس بخ هرم ست جوملا

ج
ي
ن
 

ا
ي
ا
و
ه
 

ع
د
 

س
ن
ت
 

ا
ي
د
ه
 

 يس

 تق

ا
 

 ميم : 2
 محو
 يوي

س
و
ي
د
 

 ا



 هدب لمحت ( م*يق 5595 ؟؟82+ يلاوح ) توحرس كلملل يىدكأ يز 1

 رفقوللا فحتم يف ةدوجومللا ةيرححلا هتلسم ىلع ةشوقنم هنتروص تدجحو اناحاوص
 *ه/( *١ لكسشلا وراي ) سيرابت

 قة. "طع ذالتلعغ نأ ةمععممس كم نأ معومع 235ر2 2و دجال او مهعع ن1
 ةحملب طلع ماعاسع ؟هددصل نم طتد ءامصع داعاعب ص اطع آرماتسصتع اآانقعاتتات . (ةنمأ

 1م. 21

 6. 0ةقاتنانم ةععملت مرو (2170-2350 ةاع.ل.0.) لدن خمإ 5قععود, ممناقمأ انه
 ةنمرراسع. ]نمققزرد ان8غ 0ع 18 ةاغاع 08 ةقعوم» (81ا1قغ8 13 طاقات 0

 الوز: طش]1 1101 - 1, 214





 ( مءق ؟؟346 ب ؟؟94 يلاوح ) وسوتسنام يدكألا كلملا دهع نم يز سم
 وراي ) سيرابب رفوللا فتحتم يف دوجوم لاتمتل لفسالا هوا

 +, تمعاتتسدم ةعمتم اطع اططحع نأ ا©”ع ملعاعهقتمس اآكتمع ةلكقهتتن ةاحاسعسم (22394-5
 3.63 مرتممل رمد اطعم ]مسمع طمتخأ نأ ع كامطتعب ةذص اطع ]صانكع 111151717

 (مومجمأ, 114, ةقلل

 + ١ نومانيوتع لع 1"ةموودع لتي عمأ ةعممل1 مم 8اقستةطانقات (2285-2294 قتل .ان.)
 ادمخحتس الرق 08 1ع مهعاتع زملفعأعانسع لكسسم ةاقهادع (ظاتنتقنم كتح ةمصانال*ع)

 تنزع: ظفاتلتم' - ةيع. 2





 ( مع+ق ؟؟مه - ؟؟95 يلاوح ) وسوتشنام يدكألا كلملا دهع نم يز ل 8
 0١1( ٠ لكمشلا  ركتمورتش) نيلرب فحتم يف دوجوم سأرلا دقاف لاثمتا نم سيتقم

 8 نمعامستع 1عسح اةطغ انسع نأ اطعم اكلمصع 8لكقضاكطأدقاب (229ل 385 8.0

 نممدسسو نه ه !عهل1عمع ةاهاتتع زن طمعاتم ةلوعفاسست. (ةاسحسصسعمس ممر“, 1؟أمع. 116.)

 8, نموانيستو لع !'"ةررمواتع لاب م"هأ هعنهلت عر 5اهمتقطاتوا (220ي- 2285 هت .ل .0)
 ررموكتم انف لكيدم ةأاهتانم هدأ 12 اقام تحهصوانم (ظاانقنع 06 8ععاتصل

 انزع : 51 ان11 15111001515 - يم 116





 ل
 اسبوع رويل تيكر

 تدحو ( مهي 5995 ب 511, يلاوح :) نمس مارت يدكالا كلملا يز 5
 وراي ) لويطتسا فحتم يف رجحلا نه ةلسم ىلع زرابلا تحيتلاب هناروص
 . ع١ لكشلا

 و, ممعاستع هع طع ةلعطمةنمس 1كم امض قاج 2-2200 ل
 ررامكتعم 1ص زن معاتعأ هص نه ةاماتع ةامزع ممورع الزوم ؟ةماطعفع م "اك طقزكب هدمكتت لق

 1][ةامدطاتا 8لدفعسررت . !!ةصصأب 118. 211

 9, نمهايسدع كلي ممأ ةمعقللود ةاويففسواو (233-82270 هنا. 2.0.) - 1آدعوقاأم انعف
 لانو طقجممازعأ دميارأاق ةندع ندع ةاقاف هو ماقضتف (8[دنوغم 1" [ةاهمدطالال

 ايوزرع : 1نخل1201 - ةيتع





 ٠ معى 0 ذاب يلاوح نس مارت يقدن الا كلملا حالسو لاتق ةزي ل (
 نفوللا تففحوتم 2 ةدوحوملا رصنلا هليسمن ةروهسشملا ةتلسه ىلع ةهتروص دهاشت ىذلا

 5١8 ( ٠ لكشلا وراي ) سيرابب

 10. 511111371 ةتتلن 1 مدحتت جردعأ ةلضتتك مآ !طف خلعاعقشتقسح 11115 ضقت 5111

 دوج 8.0.), عمزرتاعت نم طلو مماتغأ مص طلع داماع نأ ؟؟لملماجب زذص اطع 1مانت“
 الن فاتت . (طقضصملت, 558. 213!

 10. توقاستغ ها ةوتيت ممههسمعمأا 08 عانعتتنع للي "نأ ةقعقلل مر 8!ةعقستة ل1 (8270-
 5333 وجر].0.) ]1>هعوزس 106 لع هه نفافط#ع ةاغاع قلم "اه ةافاه 0ن اه ؟1نامانم"

 ( 81115368 لات اصانك8) .

 ةيكوزرع: مف[ - قبه. 213





 لمق افورعم نكم مل ( معق 511+ 556٠ 0) يلاوح ىدكأ سابلب ةأرها 5

 ناغر وف تنوير ةينكم ةعومجم ىف دوحوم يناوطسا مت نم سستقم « رونلا اذغ

 ( ؟15 لكشلا (*5) حوللا ب اداروي ) ٠ اكيرماب

 11 4 ةةكمسصمم عمق دمأ اطصمتسم طقم ع ا©مع فلئاعدمتلتوو معتوق (2ا-
 2150 8.0.], مرتع كولن مه ءيازتمع» ىعقهلت ةذضص طل1ةعئرومما ة8افن عمن اناطتغمسب دم

 مرد عيكمو. (ظمعوشتب 211. 39, 1م ةققكأب

 11, عدم هر همقالبتسسع ةعمقلاعم 1معمالمات زانقكوان' ة1هدعو (2ة2170-50 ةتنل .(0.)

 موعتم انعم لبو ينانملععةععمت (ظتطا. 2. ةثوععقم)
 امزغ : !:لاذهالخ - ماهمعاطف8 كال, طْبيم كفك



 دب



 مق ؟؟984- 558*+ يلئاوح ) نوجرس يدكألا كلملا ةيشاح دارفأ دحأ  ؟
 نعد نع دب 582+ +]) ثلاثلا تالالسلا حف رود ِق اميو رعم ناك انسابل يد رب

 ب ركتمورتش ) سيراس رفوللا فحتم يف ةضورعملا نورس ةلسم ىلع هتروص تدجو
 نلكشلا ١١5 + .٠

 12. فرح فلعاعتمت هن ة[قس (2ة5ال 294 8.0. ) مجمقتتملم هى علم هك عقم ةننطتعطل
7 

 روم اطممحجم ذم اطع ؟"طتست 07 د يوصل طوعا (2ةوو عقم 8.0.) 1115 طز عاس#
 [ناتزرك منن اطلع ةاعلع تأ معومعب 1م اطقع آارصانتتاع كلم عانتت1 1 تقلق معلا 5

 11مم م مرعب 1858. 114 ةةيعف

 12. تاس 00م _عايذإم راسك تيت هس م» (2ةكيرق وو ةم.ل,ان.) ثان 0"
 طقطأل عد نقمعع معملقسمأ 15 مقعملع معف-ةم عمون ونانق ل111 (2500- 22350 قه. ك.ان.) -

 اءعقفتس اتعف لع اه ةافاع لع ةقععوست (81نةغن نان ًابمانالاع)
 الموزع : تا" 01111511018 - قع. ال4

 ٠6 مهي ؟؟594 ب ؟؟٠8 يلاوح ) نوجرس كلملا نهز نه يدكأ براعم ب (

 سيرابب رقوللا فحتم يف تيارويدلا زجحح نم ةلسم ىلع هتروص ) شترومتكر 
 لخشلا ١١١ ع «٠

 13, خو ملام ةيز توصف "مدن اطعم طلع نأ اطغ 11038 ةقععور 3350-2294

 رف 0. 115 ماعادرتع مانت تمنح هم كامصع داعافب ذم اظطف ةصاتتكعكع 81دك فان. 51
 رت عمق, 118. 115)

 13, ان1عمرمتع ةمعوملنعس لم !"غربنيع للك ضنا توون (مققل 2094 قلل. يل انءز

 انووفاس اننغ *'ددق ةافام نع للمعأاع (ةلسقفع لد اماناناتعز
 ؟ننعو 5501115 ا اناثأخ - قع, 115.





 ةيامرلا ةلاح يف ( مءق 5١1/6 ؟؟ه٠ يلاوح ) نييدكالا ةرواسألا دحأ 8
 هذ وح وه رجخلا نه ةلسم نه سمتقم مسرلا ٠ ةكرحلا ىلع دعاسي انابل ىدن رب

 1١١19( :٠ لكشلا  ركنمورتش ) سيراس رفوللا فختم يف

 14. فص فلطءاعوضتدط ةناعطعت“ (2ةقلدق10 8.00 ةجمممتمسع 3 عانت نأ ه3 ةظمتك
 هررهعتب 0 مقق: ممروولفق ةخونح 3 كامصق ةاقلع 1ك طع 1]ضدتترمم طالنععانتتحمت زن 0515

 (ةاممصسعم عع 1ع 115

 14. فميصتطقع ةععنقنا نر 2ةقان-تا1ا) كتل لءانعز ع ةقالنتلب القاحن كنان 60قاانتتاع
 ندأ ةةعتلتام 1ع متمدسوسعمأ - 18فففتس انف "تقم ةافلع هد رئاعيحع (طاسكتع كد

 ال1577

 امنع: 851اياإ ات كلانا - انعم 117+





”5 

 كرس نورة يقت نكرم

 ٠ لاتقلا ةذوخ هسأر ىلع ( ممعق ؟١الءا 55٠" يلاوح ) يدكأ براحم 5

 31١19 لكشلا ركمورتش) سب زأس رفوللا فحتم يف ركح ةلسه نم سستقه عبس رأا

 15. فس فاعاغفناقسمت مل ن* 2170-2350 8. ان ةهماالخ م طعاتمعأا ننح طنق طعقل

 ل15 ماعاتمع 315 هد جه ةامدع داعاع ذط اطع 1ماتجنع 8طيقماسم . (51هنتتتعلت 281+

 |ننادك نال

 15, انانغ ا عع ههنو لل عد  ةققوالق (2نوال 2170 قك. لكءانز - العةقاصس انظؤ 0 "انننق
 عتفاع مدد رتقرسنع (8[سقغمع لس اطضاتاتعز
 ان نير : 518وطا لاقل تلك - قع, 117.





 هتدعو ةتزيب ( معءق ؟١ال: ب ؟؟٠8 يلاوح ) يدكالا دهعلا نم براحم

  ركتمورتش ) * نيلرب فسحتم يف يناوطسا متخ نم سبتقم مسرلا + ةيبرحلا
 ٠ ( ىلعألا نم ”١١ لكشلا

 16, رحل موسم (21950-2350 8.6.5 1 طق5 هدئازامعتجع ةموطسمع مق4 لا
 هوانا مل عمأمب همرتمت ةعصح ه هيناتضقع» ةعقها طز 8ععلتس 8للبقءاتتا1 .. ( 8170171118117“

 1م. 113

 16, 0 سمرعإمع لع !'"ةممودع هممقلاةوصمع (2ةقوعلك0 ةكن, ل.ا0.) عقزلفانب 08 ةمد

 نوودؤسم هذ 0ع عون ةوانترتفسعيك لع يايفتم - ]نععونس انظغ دص توتاتص لنه قععمتن

 ( ل نوغم لم ظععاتس)
 امنع: 5111110158 < اع, 113 "اه نقاتع ةانرتفتت] نانا“ *



1 



 سيتقم منسرأا ( م٠ق 5١10 5982+ يلاوح ) يدكالا دهعلا نم يزاد 11
 ( ىلعالا نع ١١٠١ لكسشلا  ركدمورتش ) ٠ نيلرب فحتم يف يناوطسا متخ نه

 11. قف 0وهاسشسصسغع نما مطلعولا رح رمعماما 2 ةال-2170 8. دهمادممع رتتعأاتا“#

 نانصسن هند 3 هجاتص عع ةعقل, زن 8عيعاتس اطيق عتتت . (ة متت عدت ممتن ب 118. 11

 ه3, ةووخسسم ةععقلتا نو 2170-2850 مكن, لب0.) - الةوولس انعم خص هرئاتسلع#»
 ةعوقتج (ةادوغو لق ظععاتمل.

 يوزع 51101111511518 - 3ع. 115 *'1ه رمقي'انلف ةارتفاا ءاناتعم“





 سرق هسابل ( معيق 5١16 - 56 ىلاويع ) يدكالا دهعلا نم دعتم 8
 2 يناوطسا متاح 3 سيسقم عني رب ١ ناو 5 ث5 مقرلا ةبادك الا ةارهالا سايلب هيلا

 هاج( ؟ © + لكشلا 5 وللا دي داو ١ اك رباب نا وف يب ومر بكم ةعودكل

 18, رح جوع مزطترووم» ةععس اطعم ةملعاكقلتقص معمم ال !(2170-2350), طلق 65
 111عمد اطعم قعدم نأ اطق ملا ةمتوم دممصمسم زمن الم. 11. 1115 ماعاتسس#8 هم و هيناتصعل
 ععؤاب زم طتمدممدأ ة1مععمس آراطعتو زج ةمحدعسعم. (2معملقب 1. 838, 18 250)+

 18. مققوعوأعاد» ةععملا مج (2ةقو-2لك0 هنن. ل .6.) لمدخ 16 ءمقاتسسم عكا ةعصط] قطا
 و ءماطتت 08 15 :ةيصتننغ ةعوقل1عمصع (ظام. 11) - ظعفمأاس انف 0خيص ننال 50-0116 قلن

 طاطا, 2. ةاميمهقتل٠ .
 امنع: طنطضفتنف - مامن 38 ةقال





 ةسبتقم ( معءق 5١9/١٠ ب ؟؟ه+ يلاوح ) يدكألا دهعلا نم ديفته ل 5

 ه0( 5985 لكشلا - وراي رز ىقارعلا بحتملا ىف ىئاوطسا مخ نم هتروص

 19. مف دجنرعةلطتردرتمرع معو طع تلعلم لأقس ردعتعتمل (2150-28050 8..), مراسل
 نمر نق ةجاتصسملعت»ع ةعقت ةآص اطع [1ةج 8كادق اسال . (ططوضصعماب 118. 236)

 19, مقلمءعقأعد» ةمععسلت عمد (2ةقاز-2170 ند ل .ان.ز - [2عةقتم ال58 كاانص ةينانضلع8-

 عمعمتت (ظالسنقفع ]عقلعأتة)
 ؟يمزع: عفلت0 - 58, 286





 ةسيتقع (مءق 06*١6 ب ١96٠ ئلازؤح) ميدقلا يلبابلا دهعلا نم ةهلا ٠٠
 5 تبق لح هلا - ركتمورتش) سبب زابب رفوللا تجتمع ف رححلا نم ةلسم نم اهتروص

 دم. خح 0134 ظمطر 1 هصتمم عوقلعدك (19ةقد1550 8.0. لعرتتعمم ةقنن ه ةامضع

 وامام انك ة©طف ]هتتتعم ةظ[دمعتستت. ( ةاحنحسسنة رن عرن معتم 118 168

 20. آالؤءعذكقع 0ع 18 مقفغملو طقطرء1همتعممم ةصغعاعصمع (1830-1950 87. ل..)
 الودق111 416 ة"نصقف ةأاف]ع عم ردأعععع (111568 06 طضانتتا*6)

 انواع: 512110811311810158 - ع 1





 ب 1758 ) يتادومح ةلسم لع لثم امك لدعلا هلك نشيبش ىلبابلا هلالإ ١

  ركئمورتش ) سيرابب رفوللا فحتم يف ةضورعملاو ةروهشملا ( محق 7

 عاأضاو لكسشاا

 21. 1م كابص مم ةطقسمفط, اطع موق هنأ لانوألعع قم ممر مععماعم تن كلف
 ةامام نأ هملعح هأآ اهو نك 11ةسصستت تضطأ دص الع [صفاتتتتع ة؟1دلققاتتتا. 30111111617

 عقاب 118.

 21. ابق لتعم طقطو [مدتعت ةطقشستمقلل, لتعي 3ع 15 زادماتعم. طععقتت انعث لف اه
 عقم! ةطعو ةاقاع 0"آقفسسسةطأ (1686-1728 هن. ل0. (ظالسكفم قات آرصمانتانالف)

 يوزع: 851830111:1173110111 - قع. 158.





 لاا اا واير رع و يرحل ياللا ةايخلا يدلل اسماك
 مقرب ةلحسمو يقارعلا فحتملا يف ةيضورعم نيطلاإ نم ةيمد نم هتروص هسيئقم

 * جم د ت22

 22, رق نموادتسدمفع تق ةنن ناقل 18ةطحامدتقنت عمق 022380 فوم م كامج ةعابستم
 (1ةقو-1كق0 8.0.1 ذه اطعم 1عذو ةطدقعاسا. (111 5مل

 عع, نههماتنسع نس قذعان 06 11 حمغفعأوقع طقطو [مصتعصسمع ةمعاقعتالتمق (1950-1530
 قم كءانز - طعدقأم انعغ 0 "ننع ماقوأت ءااغ ةذ ةععاأاع (8كانسغع 1مةلئتعو خام. 151

 نسق .





 رم“

 و

 هةسسبتشم ( معي ا١ارئكأ ع ١الا[8 ) سارومح ريهشلا ىلباملا كلما ىز "9

 ايهيمشت تود ينلاو سب رايب رثوللا فحتم يف ةدوخوملا ةراوهملا هتلسم نم ةتروص

 8٠-١965١5 يلاوحز ةثلاثلا روأ ةلالبس دهع دنم اعئاش ناك اسابل ىدنربو هعئارش

 ق١0م( ٠ )شترزؤزملكر  غامق هلا «٠

 نواس وطنك ير رق 5 ها نم ل

 مق, نك همعانتمم نك اطلع ]فضحت عادمتمع 1[ظهترلتتتات فطن ( 1685-1728 18.0.1 مرتد مت
 1ممتتت طلق 1ةصمانق ةاماعر اص اطع لماتتع 8لان5عانتلت. 1164 اه ممهتتسوع 8 معمق
 هبطنعل دقق هدمت 10 اطغ معلمات نأ ا©طع ""طتست رق عأرب نأ [1 (2050-150

 8.ان.ل. (ةاممتتلا غلق 1ع 159

 2. هقئانسم لان 01 طقطتت|هدتعم 1[ةقصتستاتسةمطأ (1686-1728 نتن. 1.0. - قمتم
 13 08 15 امغه نقافطعع ةافاق كم نع عمأ. 05 معانا معمطقضواأتلعع 1نت نان" 11ةمتااتانةشطأ
 ممعام 1ع معاسممع هت انكققيف لم عةقسصأ 18 مفعأولع لع 15 "1عماقاغسصم طزمققألم "آل

 25و 1950 قلع. ل .ان.) (ة1115686 كلدد آم0اآخ1)
 الورع: 515051511511155 - ها 158





 يىلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهعغلا نه انونشأ ةكلمم كولم دحأل سابل مسن 4
 رقوللا فجتم يف دوجوم سأرلا ذقاف لاثمت نم سبتقم ( مق 87 +١055

 ٠ ع (؟) جوللا لوالا ددعلا نكتولياتيم ردادغب ةلجم ) سيرابب

 عي. فص هل0 ظقطو |! مصمتقس عمدادتصع تأ هررع نأ اطغع 1ةتصعك هآ _ظسةطقق1
 ةورتامت عمد طعفمل عمق ةاقفطنع أذ اطع 1متتتتزتع ة[تقعادتس. (1ظقماطلة مع الكامل

 !اندعقم, ظل. 1 طا. 21).

 دا, نووذيسستع "سدح مت 8*0ةطصسصمصه - مع53506 طقطوامودعونم ةضمعا ءصصغ
 نوكل-1530 وجع, 3.6.) - طوققتس انف قدصم ةاماسع كمصأ له اقاع دهصهوانع (8اانكق#

 011 طضآ078)
 انزع: طماط ممم» 811 عئطسصسعممس - 80. 1. ماقصسعطق
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 (م١ق 1982٠ ١19550 يلاوح ) ميدقلا يلبايلا دهعلا نم فزاع - 5
 دهعملا يف ةدوجوم نيطلا نم ةيمد نم هتروص ةسبتفم ةيرتو ةيقيسوم ةلآ ىلع فزعب
 ٠ ( ب «5ه9 لكشلا وراي ) وغاكيش ةعماجب ىقرشلا

 ه5. مل ظومطزت]|وصتقم اكتقأ كمصس رحامجتسي 2 داسضع اآصقاصسحعتاب 0عءاتتعل 1ةعمنتت
 جه ةرسهلا تكقمجت قعستسعب ّدص اطع هعاعضأامهل 1مقاتطحاع نت نطتعمم 1117م

 ( طومرعمأاب 118. 358 +

 عق, 8قانم1 هلمهد طقطتن|مههنعم (1530-1950 ممم. ك.ان.) زهيقضأ لخمس اضقاغنسصممسا ة

 معلمو *'1ةعررم'' - انةومهلتم انتم "انضم رنعاتاع ماهوتتغ ةرو ةععتلم (اصقأتاانا (ل11 6

 نا - انذاععه 8116 08 نطتغةعم, القش
 انواع: طضفلا]1 01 - قع, 359 8





  51١يلاوح ) ميدقلا ىلبابلا دهعلا نه فزاع -١96 ١5507 محق (

 يدكألا كفهعلا ُْق قد ناك أرزكف دن رو هنرثو ةيقيبس وم 41 ىلع فزعت

 يف ةدوجحوم نيظلا نم ةيمد نم سبتقم مسرلا ٠ ( محق ؟9١+  ؟؟89+ يلاوح )

 ها( 5.855 كا وراي ) سنراس رقوللا فحتع

 دق ق4 ظقطوناوصدتمم 15دك[ علؤم ماقجتسع هص هع طقم, 118 عه 8 !كلأ اممتللم
 زم طع فلا عدفتدس مهمل (2ةكوعلجمو 8.6. عمررتعم منمص 4 ءاميت, ةعادعامع اص طع

 [يوايرنمع اي[ سعات . ( طقمعنأ, 118. 359 فل.

 26, 8 مطول ومتعم (1530-1950 هت. 3.0.) لمادقسأ "مه مقا كانت
 ن عورتمو *ليوممع''. 11 ة'ةودجمامممع ةجوع انصغ زانمع نماتعأم عمد انقق86 7650 ةهأ
 اه مضماومقم هععومأمدصع (2190-2350 5 1.0. - طوقكتمب انعق "106 5501618

 ل*هجعتالم (8ةدد منع لان طاقات 6)+
 ابوزرنن مرق 71701 - 358. 359 ف





 ىدت ري ( م٠ق ١595١56 يلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهعلا نم تاترق ' "ال

 رنفوللا فحتم يف ةدوحوم نيطلا نف ةيهد نه سيبتقه مسرلا ٠ اليوط !رزشم

 ء 6( ,سك85 لكشلا وراي ) سيرابب

 27. ممن ال16 8قطجاممضتمسس مدمداععرب "["قتدعت* !(1530>(1946 8.0) يعم اطعم 8

 1ممع عوصحعسمساب مرتتعل طم مه دصقلا تكاقجع ةعيستمسع ذه طع طماناتتتع آاللللق عانت

 (طوردعمأب 1ع ةكق ان

 57. ]نطمستتمع ةان ةأقعع, 0ع 18 مفعلومقف قطر اهدنةمصق ةصعاعمتع (15-1960لل
 هج. 1,0:). 11 هدأ لعورغ كقمح نجع 1مهذهاتع لانمف - 8ةووزم العن لكنمع رتاهلان عاام

 ( 1 ن5نه لدح 1مانت 26

 ايمزع: طفل 01 - 8م. 39 ان





 ىدتري ( م*ق 82١؟*2198- يلاوح.) ميدقلا يلبابلا دهعلا نه يكالع 8
 سيرابي رفقوللا فحتم يف ةدوجوم نيطلا نم ةيمد نم سبتقم مسرلا ٠ ارزئم
 .٠ ع رمو لكشلا  وراغ رو

 ه8. ىف ظقطوا هماقم مدعم ممعمسمم# ه طللأا, عمررتعت ةكححنح 2 كمتقه]1 عاقتب
 لجمع د اقع ممنحمع 81طددمعتساتا . (1ةهسصحصأب 1م. ةققق 10

 تق. 8موعفات» طقط7]مدتعرت (1950215350 تن. ل .0.) تيتتتع1]مدرمغ ل"انسع لان
 11مدماو انطق 0 دمع ماقمتت عاام المقفع 011 طم0117715)

 اسمر: طفطظلتأالا“ - 38, 859 آل.



 0 3 1 لل 0 ل و
 1 ا



27 1 
 ننس و ووطني

 (م٠قا11-١91١11/1 يلاوح) وخيسيلم كلملا نمز نم يشكلا دهعلا نم ةهلا 9

 ةيديب ولكسنالا ) سيرابب رقوللا فحتم يف (وروتوك) دودح ةرجح نم سبتقم مسرلا
 ( 55 ثلا نفلل هيفارغوت وفلا

 دور رك لمععم نأ و اعومدلنام عون ل ممم معمم اأطع ؛صع تك طادع  ؟[عاتفطتاتت

 1157-1191 8.0. تمرتتعم0 ةعضت ه 1مل تكن أ اطع 1ةرمتدتكتع آان سعتتتات . [11:13-
 [مررغلت مطمامع قدا ناتع قع 1'ركرءأ. 11ه. 26

 29, معووع 0ع 18 مفعاوملم اممدااع. 0ع 1'ةرتمواتع تان 01 11611ةطتاعطتتل (1191-
 1157 مج, ق6. - 2ءدقتنم زرق خدع طوعضع ]ةستاه '"]2001301' (840366 لت

 ليوان 8)
 ابورع: مكعب ءاممفنتم ططمامععوجطتوسم 08 !'فمعأب آه 115686 011 آطمانا78: 101

 1. 38, ةةه
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 فيجتملا ف ةضورعم ( م+ق رشع سماخلا نرقلا ) ىشادنا بارك كلملل دوعت رجآلا نه دبعم ةهحاو نم اءزح اهتروص فىلاؤت يستكلا دهعلا نع ةهلا قر كناا#»
 + ع 95 لكشلا وراي ) يقارعلا

 دز, ريل عمماجسوع نأ 3 اممكام عملقلممع, دجطممع ماعاسسع لععمةاقق مه طاتتقغتأت

 زرت ماع معمم نأ د امدزمتع طباخ طرع اطع زعم 1[ةمعوت م لهفأط (711هعدتط .(نعطلاتنج
 8.0.54 هج ةتووحاموم أن ططع 1عهو 8لانقمانتلت. !"ةسكمأب 118 302

 3ز. تمماسسمم كيمو لقععدع لق 18 ريفضنسلع اطوقكأنام - العمه لقرناعق ل الهه
 ريقتاتف لتكن ل6نم» 0ع اه 1ةوقماف لمس اماشيتاق طصويق, لع !'"ةرهوانم كات النا

 ا ممدتروة ممل (2376 ةلفعاو هدب. ل.انر (ظادقغم ]ةلكاقتلل»

 ايوزع: طشلتلا الل" - ظبقم 390





 موسر نه سبتقم مسرلا ٠ نلييمشكلا .كولملا ةيشاح لاجر ةيدتري يذ 51
 ١4( ٠ حوللا تاكتروم) ٠ يقارعلا فحنملا يف ةضورعم فوقرقع ةنيدم نه ةهيرادج

 ةز. رك معطسمع وك و ممظاع دمقس ص اطع مءانستتع ه1 5 طظمقفأامع كنس
 ممتعم طم ملا مهلماتمعم 015ممج معتق مك مودعومك, همعب ني تضصارع ذص طع

 ]رادو اطار عاد. (ةاممءاعمل, 1*آ. 15

 31. وهاسسسف معاق عمغ اهذ طمصصسسقق 06 اه ةانلاق 468 5 امعمر اعد - الاوخناد
 نرؤ قمم مولما سمعك ستسولمو 06موادا هنامم م فوانقت لانك (ظ1ادمفم 1ةلكت فل

 اتواعب 1100856417 - ماممعطم 14





 ( مخيف ١١ 5. ب- أكن .٠ يلاوح ) يبشكلا دهعلا نم كبعتم هيردت رب ىِر 5 ؟؟

 اكيرماب ناغروم تنوبريب ةبتكم لب يف دوجوم ىناوطسا متخ نم هتروص ةسيئنقم
 ( 093 لكشلا اله حوللا  اذاروي )

200 
 ع

 ياو

 وجر رم مضاحسسمع مث ه 1عمفمتاع احس ءال مرزعر» (1160-1600 13.6.1, ةماعلا 5
 ع ياتسلعرع ةعقهلر ذم 21 عرضللا 11 11 رمورسب أد 3مسفتتعم. (طظمعقلفب الم

 نال كيا ارواسب ضر يل 70

 32, نمفاسع ك*نتي ةلمرعواعن» طهمكلام (1160-1600 ةن. لء.ان.ز - العققلنت انف
 "نس هينانممعوممعمتد (ظلطا. 8. طامدموصل.
 ؟بوزرعو 508ظفنخ - مامهصعللم 19, اله. 510.

 متخ نه سبتقه ( م*اق نياراأب © 1 يلاوح ) يشكلا دهعلا نم 8 يىز 5 ؟؟

 حوللا ا ادازوي ) - اكيرماب ناغروم تنوبريب ةبتكم ةعومجم يف دوجوم يناوطسا
 .٠ ع( مال لكشلا 5

 ةكا م عمققناع يفطسسغع 1160-1600 8.6, ءممتفم طعس م هينالصقعت ةعقلب
 زو طامصممأا ةكمر"عوح ةئاطخمسا طم خت علا عقل (طموودومو, طار 59, "18م. 57

 دك نممانرسق 06 1ه مةعزننم لعمقذألاع (قاتانان-1160 قلل, لءانءز) - 116551 !156 0 انف
 هونازصمعومععماب (لاطا, 2. 8لهءئقسل»
 ابورع: 2014105 - خماههغطع 79, طق.





 ( ممءق +١١15 ب ١3.١ يلاوح ) يشكلا دهعلا نم دبعتم هيدتري يزا 54
 + ٠١ هاب 1 1١« ةيكراب وللا - اداروب ) اكيرمأب ناغروم تنوبريب ةبتكم ةعومجميف دوجوم يناوطسامتح نم سبتقم

 دب رح عموطيرمم نأ طقفداامع جمصطتممعم همرتاما 1015 3 عوناز ملمع عقل, لق
 منموروممأ 8ةكمدعدمس آءاطعقمو أضن قش يمر مو, (طمسصولمم 1]ي. 58, 1ع. 570]

 دي نوقارردع ممعام رمقع ان 850018اقان# اعةدحتاه (1100-16500 8مل. ة.ان.) ٠
 زنودعتس زن لخيم هياتممعو ممعفمت (ظاطا 2. 8180عقمل

 بوني ممدفتنق - ماوصعطو "8و ظيق.
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 ( مهي 11٠١-١١3١ يلاوح) يبشكلا دهغلا نه نهاك هيدتري يز مه

 ٠ اكيرماب ناغروم تنوبرب ةبتكم ةعومجم يف دوجوم يناوطسا متخا نم سبيئنفم
 + ( ةرثلثك لكشلا ى١ جوللا ل اذاروي )

 35. ف ءمقاسمتع ه1 3 اعقمعتاع مصاعمأا (1160-1600 13.0.7, ءمرجاعت طعنت 8

 يازمن نعم ةفهال 1 طاوعررمما ة1م:عمس آتاطلخمتج ذم 3سفتأعق. (1”هعوقق, 171. 5
 1"1م 5ققل .

 35, ةمداديصفع مماسأاف مقع اص ماغاعع طقفكأام (1160-1500 30. لان.) - ان ععقنس
 همم لخس تهرءانصلم عقعققتل (ظاطأ. 2. 51028872)

 !ممزع: طنا فانف - حاقمعاطم 81, قي. 5م
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 لمحت ( م+ق ١١ا/إلا ١١9١ يلاوح ) وخيشيلم يسشكلا كلملا ةنبا 5 ْ

 فحتم يف ةدوجوه (ورودوك) دودح ةرجح نم سيح يتبول < ةيركو ةيكستوم هلآ
 ٠ ( 5154 لكشلا نفلل ةيفارغوتوفلا ةيديبولكسنالا ) سيرابب ىرفوللا

 36. طقسعطاع» مف اطغع اطمقواع 1اككمع  "ةلمازوطتطتت'' (1191-75 82.0

 ءميجوامم 8 ممتكقتعما داعكمععل ةمعاستست عدلت هميرتعمق "وص خذ 1؟دمساات دض طع

 [ءمانا"ع ![دقعاترت . (ظمعجتعاممفقأ ماطمامع»عةمظتموانع لع ]'فعأ 11م قل

 38, اه ةلاق قلت عمأ طققفتام 81عانعطتططام (14177-1191 هنن. 3.6. خمءاقسأ نم

 امقاصتسعملا ذ همد0عق "'1طمهمعمق'' ظوووتم انف "نص ''ةكد0لقنمان'' (1061566 ل
 اما011718)

 الماع: اطظطصعر كمرتفلاغ ططمامج هيداطتودع 0 1'فعأ - قع. 26





 ةيمضح لف ( معمق ا١١ابإل ا طا ىلاوح ) وخيشيلام يشكلا .كلملا 17

 سيرابب رقوللا فتم يف ةدوجوم (ورودوك) دودح ةرجح نم سبتقم مسرلا - ةهلآلا
 ٠ ( 5565 لكشلا نفلل ةيفارغوتوفلا ةيدسولكسنالا»)

 37. 1ع ظقهمدتأع 1كممج *"ةكعاتعطتطت*“' (1191-1457 8.0.١ زد طم مدعععممم نأ

 2ج000مقم عمرا م6 5مم 8 1يلسات, ذه أ©طع ]مايتم كك متم 11 نين هوخل م

 مالمامهجنهرمطتجب ع 0ع 1'فعأ, 1ع 265)

 31. طق مأ اطمقمأاغ 81ةاتقطتاتطس (1177-1191 هم. 1.0.) ةعحفسأ 188 ك1 امتع -

 الوقتم ن6 لكم ''لكد0011** (15411566 كدت آمان

 لسع : ظطمعز ءاممملتع ططمامععةيطتوانلق 08 ]'فمأ - قة. 264





 ( معمق ١١ الال اس ١١531 يلاوح ) وخيشيلم ىمشكل ١! كلملا نئعز نم فزاع 58

 سيرابب رقوللا فحتم يف ةدوحوم (ورودوك) دولح ةرصحح نم سبتقم مسرلا
 ءا( ؟519/ لكشلا نقلل ةفارغوتوفلا ةيديبولكسنالا )

 خف. قه اءاياتكل [عمرسن اطق اءلادمق هث انعم اك ةفداراع ظلطع ''81ةانقظنطتنت'' (1191-57
 ان, ةمزراسل [منانن م اظتنقانعمان, 15 اظطغع اصناف ؟اانةعانرد (ظصعزن ءامرتقملات مطمافمع

 معدقعطتوانع 06 !'فعا "1ع, 257

 ةق. ةةدقأ اعد 06 1"ةمدودع قكتح ءمأ طمققزاع 81ءاتقطتلاعطم (1157-1191 88. ك.انع)
 - ؟رعوقنو 36 "هن *"ةكت100110'' (31135686 011 طال

 ا؟ننعب اظمعزن نا ممفلنم ططمامععوردطتودع 086 1'فسسأ - قع. 267.





 نس مارت يصدئألا كلملل هنا لمتحي زنورب لاثمت نسأر نه سشقم 5
 ب وراي ) يقارعلا فصحتلا ريث“ شو رعم < ( معي 59595950 ؟؟ا/١ يلاوح )

 م 5١5 وم5١ ( .٠ لكشلا

 39 اندواعمل [عمرت 8 كيكيلف ةاهاانع, مةءطقردو,ب تأ اتق فاءاعقتاقتت اكنت#
 دلوموسمتم عمرو مو 8.وبر ذ رة ايام (طومصرمأ, 1ةعق. 206 ةض0ة 208).

 39. 1عوولم اندم 08 له دقق هغافطعع اقماع مج طعقطقع 0خنصع ةاهاتنم بناتع ['اناد
 تموذأ ةأعم همالع لداد عمأ ةععقتتعم 1ةممدصقتا# (22702233 87. قل.ات.إ (ظاةانقفع

 1عقلطتعمد)
 نزع: طفل - يي. 206 تأ 20

 ب ؟؟٠6 يلاوح ) يدفئالا دهعلا نه رجح لاثمت سأر نما سيتقم سس 1+

 * غ٠ لكشلا ل ركدمورتش) سب رابب رفوللا جيم ل دوج وه ( عع ا

 نمل, نهربتعل 1منرت ه8 طعمل هآ ه ةاممق ةاهاسسق 5050 اطقم 1مققنام اة
 (ندكو منت ظ.6.), زم اطع امسنعتع 8اسذعيمت. (ةاعوصدتعتم م, 11م, 120

 0. 8مومتم ان 3خدمع اًغعام هج ماعممع لق 15 مهعاقلم ةعوقلا عمصق (2ةقار- 1
 قل. ل,.) (8قكانقفق 1 آطصانات8)

 بوررعب 817801131151161511 - اع 120.





 ؟ناء ب ؟؟١٠8 يلاوح )

 | نلكشلا 5١9 ( .

 11. نورتاعم ةعمسصبو طعما وكرمه _ ةابيمق ةاقطنع ؟عمص اطق قملءادقلاقس م1
 .هدجوعتجو م0. سن ار ماناسنع هأ هطتعممم انهلجعممتاوك. (طوممأ

 "ع, 217م

 | نم رجح لاثمت ىسأر نم نسبتقم ل 5
 ث هةعماحب ىقرشلا دهعملا يل دوحوم ( م٠ قى

 1. [سورم ال68 0*دصع اغاع 0ع ةامتنم هةر ماق858. 8 13 عضرعننمهع ةععقلا ةققع
 ممحوعلكم هنن. 1,6.) (ةمقاتاماع 0اةصتقهل - انطتعق],

 وزع طرشل1017 - 3ع. 21

 1586٠-+١6 يلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهعلا نم ةيتلط ةيمد نم سيتقم ل 5
 , ( ؟83 لكسشلا ب وراي ) سيرابب نفوللا فحتم يل ةدوجرم ( م*ق

 م, 0مماعل :عمص ه كاقين قهدعتسع هك اطق 010 ظفطرب|ةمتمو ممعتم0 (1950-0
 ان, لص اطع ]مسمع ة8لاتقعانال, (ةقاتمأب ذه. 206٠

 نت, ]نمدذتم تكف 0"ةدصع ماقهواتةاأق هر ةمعتلعب 0ع له مقع100ع طقطإتا نتا عطلت

 ةمروعزمممسف (1530-1950 قل. 1.0.) (ظ8ا[دبوغع لدي طبقنا 8)
 امني: طق" - رك.





 عما +535 مقرب لجسم وقلما فحتملا يف ىضورعم ( مخي © 7 ١645١ يلاوخ ( ميدقلا ىلبايلا ف 0 ١ نه يرئاد جول نع تقم - 5
 لراس وعرة يكرم ه84 لكشلا )١8( حوللا سويسفيبوأ ) 4 7 اسال دبا 3 8

 3, 0همنعل [عمرم 2 امين لتوغ 01 010 8ةطربامصتقس مععامل (15830-1950 8.ان.)ر
 زم اطغ [مقهو آ1لسوعنست ذاع, 151. 32062 (0ماقظعلانق, ©الم. 18, ام. 5قكفل.

 33. معدوزم مكارم لنص لتقوايف 0'ةممأ1م لع 18 مفس ملم طقطإز | ههتعممع ةصع
 ةعمسم (19ةسلقتا نت, 1.0.) (ةاطقفو 1[؟ةلفمس - اله. 31 62

 اياونعب 0211716115 - عجاممعطقم 18, اذ. 5

 ١95٠ ينلاوح ) ميدقلا يلبايلا دهعلا نم ةينيط ةيهد نم سبتقم 4
 * 5 لكبفلا ل حجوللا نس وويسفمل وأ) يناطي ربلا فجتملا ف ةدوحوم ( م* قف 135 +

 ذي 0همأعل [ممصت ه تاقإ' ةعان 16 نأ اطع 010 8وطرتا هدتمم ممم 1950-0
 نوي 8.0. ذه اع ظضاتمط ةاقفاتست, (0ماقعأتنق, 8آم. 20, 171 612

 ني 2عممزم اندن ككرصع ماقوادعأتع 0"ةععتأو لق 1ه مغعأ50لع طوطإرب 1 همتعسسع ةقع
 ءزودصم (ة8كقمو 1 5850 ةتب, ل,0.) (8 1 ةذقظ 11115اتكلل +

 ةبوررعب 161135"0211 - ماقهمعطفع تال, 858. 51 1
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 73 ةيثيط ةيمد نه سيكفف ت9 3:3
 ا

 يقارعلا فحتملا ىف ةضورعم ( محق 6

10 5 1 
 : 1 ريع يداي رم لل ل

 ط5, 0ةماعنل ؟عنص ا نال 8ظةطوءامصتمم معتوق (1950-1550
 ا .؟.ز, 15 ةطف 1عقمق ةلارقعال73. (155؟ 48137

 ع5, ]مكوتم اندم تختصفع ماقؤنعأاف 0"ةعصزلع - مفململع طقطإرن انساعلاتع قلنا
 كومو (1530-4850 هن, ك3.6.) (ةلانقع 1سشاعتمو ٠ زلم, 1351. 48312

 ١96٠ يلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهعلا نم ةيثبط ةيمد نم سبتقم - 1
 (58) حوللا سويسفيبوا ) ندبل ف سكير فحتم يف ةضورعه ( مق ١5٠

 35 1 9 ع 5 ع

 مي

 46. همام ؟معمسد مه ءاقج ةقهسعأمغ هأ اطغ 010 8وطزتاهدتقير م62100 (1950-1 51
 ق.عزر نص اطع ظتزام 3لادوعانتل. (0ماقعأاق, ظآم.. ذر 1م. قل.

 قر, طمذدتم ةنمغ ةخدصع ماقوتعااع 8"ةمعتلع لع طه مغعاملع طقطإت امها علف
 ةحعتمسسمف (4450 1530 وج, 1.0.) (ةالووفم 1لزاعك 1 !.عاقعمب 10هللةسلع)

 امونعي 0215101115 .- ماهمعاتق كر, قرع. 240





 2 ل يلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهفلا نه ةينيط هيمد نم ميتقم سا 43/
 ٠ عمك ١؟هال مقرب ةلجسمو يفارعل رعلا فحتملا يف ةضورعه ( مق 8

 لآ. 201 ممرض نه ءاقج ةعاتماموم ه1 طف 010 8ةطواممتقيب مقهتم4 (1950-1530
 (1.ان.), ذذ اطغ 1عقه لانكا البلا 210

 1 18ه 15 ممفعامقع طقطزتامماأ ءونمم ةمعاعضمم ذآ. 11عممازرز 1لنق "هن

 ع ]واطقم - 110. 150. 21357 (1530-1950 قب. ل. (81
 هدي ريع

 ب +١98 يلاوح ) ل هلم. ةردلط ةمد نع سبتقف - 4
 * عمل ١502 مقرب ل يقارعلا بفيستملا ف ةضورعم ( معءق ١86٠

 قه. نمربأول عمت نذ هافجع ةويستمم ه] طق 0104 8ةطوءامصتقم ممعاول (1950-0
 عمل, ةص اطع 1عذع ان 5عانتلا. (111. 21372

 ه8, طوفمزو 28 ة"تمع مامهودتمأام 06 اه مغعاملمف اطقطإت[هطتقمسم ةهنأ انتا
 (1ةكوسكقم مج, ل.6.) (ةاسففم 1:ةطاوص - 810. 111. 21372).

 1596٠ ىلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهعلا نم ةيتبط ةيهد نه سبتقم 5
 ٠ عم ه553415 مقرت ةلحسعو ىقارعلا ففحتملا يف ةضورعمه ( مدقق 9

 يه. 0همأعل ؟خمصن هم ءاقيت ةوديعاسمف 01 طق 84 ظدطجا هدتدو مقعتو0 (1950-0
 ق0, ذم طف 1ممو 1ةدق5ءانتتن (131. ةفقشل].

 غو. 7مووزم ةمووتنف قخدضع ماقودمألاع لف لع مقعلملع طقطوبا مدت عمصع ةمغعاأ عقم
 15و ةكقم هع. 1.0. (ةكدعفوم [عفلعأوم - ظله 111. ةفقللل.
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 ب +١98 يىلاوح ) ميدقلا يلبابلا دهعلا نم ةيننط ةمد نم سبتقم ل 0+

 . عما ما مك رب ةلصسمو يقا رعلا فحتللا يف ةضورعم ( معى ١5

 5, نموتمل ةعمص ه نكمزن ةقجسعأمع نه اطقم 010 8ةطرتامصتمم مقمرتمم (1950-1530
 نمل, 1م طع 1[مقج 8طيمماب 13. (111. 18 00)

 كل. 2مممز ةنمردتأام ةكتصفع ماقوتت عااع كه 1ع خفعانسلع طقطإل ]ماظن عقضع ةطعأ فقلتع
 (15350-1950 ةك. 3.0.) (ةةددغق 1عماعاقم - ظاو. 155. 18750













11111 

 م1 اكد:

 لرسول 0 عما |[ معاتورو نأ اطعم لععممصأ الآام»“-
 مور ]ياطعومإب - 0م ماتق نأ ةصعاعلا أ مق

 [رمدامرحر ةءعوأو - نأ. ٠

 رم, عمرك“
 ت11 51111: مماآ]1 ١ ]رقؤ ثعاق تأ ادعع 280110-

 ىنوعع - 120. ةقالأوصدمتست - ودون 1900

 11 51 ا ل م
 فنمزسم رمز118 ةصسق 0"ةيسأ معمر ماقتل

>1 

“8101 

 ماا نركت عوز ةلاوعطم ةاوامعأ

0211101103 1 

 روق  تلاطخظزل|مدن1ةعطغ 1" عتسوطمااهدتع-

11 

 [ةمعوم1مررضمتع مطصامع"ةيتطتنانع 0

 1]' درا ]1ع ة1توفعم لحد اآرمانانا"ع - نأ. 1

 عمعط لوملمرع 81111 عئاطصسمص معتق - 01م 1



 سمج
 رار

 وع
 كاس ولا ريك



 ةةطصعألو ةدلجماع ةتردامصت6ع لع 1'ةععولفستع 06م 8عهابتم»

 ةركق 06 ظاتلمهرتعوأنم 10118 5: ععن زصقمأ6عر ممانا :1عق هتعقعات1 6

 0عو ةعاتلطادعمق, لمع ةظعسسمعم تأ عم ياتصقععم-ةءعقتتك نانع

 16 120عءاعدت ةسططت فستق“ اظهمطت0, 0ع 18 121ععازمن صفرو

 لعق فصختوتت غو, ه. هماععل مدس هرجفعت ةلعمعدأ, آم 10عاما

 ظوقمطا0 8 ةعولاعممعسا معقم امانكغق 16د !ةععدقمم ةعماتعم

 165 همصدععتتحقتتا هعق . 0مققتتق.

 امام معد801285 0:11 ةقأ ط6ءعقودتعع 0" ةصمتمأ رع 1عأ عادت

 16 1315 ونانع ]ه5 معطيرسسعق تن 16و ةمزكل عمو ةمارت دفن, وجمع

 !م ماتق 08 5061116 ممهمتطا ع, عم 0معدسعمسأ» ةععطغو ]0م
 (0تقصخ ةتع مطوةنمطقصتتعق تأ 1'ةلطع عقصقعولع 0عم مونعمدع

 مهععق, ءا1مو هك ةأغ لعمعتسفمم ةحعع دص معد 0ع اةطعءاغ, عوق

 ةاتعاسع م«غاعصطامد هذ عع ةةعدتعع 18 ؟ةعاتقاحلع مطج وز هصمرصتع

 068 طظوطو]هدتعمو ركن هزعاقأ و هر دفوصسسمأسق, ههق76
 هةر نعام“ 6 4 وعما ذاع لعع زمصقععع ةمرلمامعم هجن عمق

 0عاتت» عد ةرجأ] نب نمو رت ظ

 عد مون يوعق هصيفف متع ةمصغ مهقر دمح ردآطتقر ةانكاتعوسم-
 سعرجأت . ماحتاتق ممالت“ ن6 1201185 803055 غلط 206قاتتتع 06 م16-

 ءالقعرع اعتق دمادق عز ]عجم دمها طأقتتت. 0” عقأ مماتتخ عأ8 6
 مماتق 376028 ةطاةمغ 1م هدرر]1 عهقلمطق نات ة6غمطرتة عت عتأا 68

065815 

 طا طتقئاقتتأان عع ؟مااتسع ةرتاتنع 1آعم هقتسم 0عع طعن ءطعتنسم
 نأ اماتق ءهعانح ن1 81م6 عموموطأ هذ ]1' ق6 ةمولعهمعت

 ممتع ةوداطقتامانق ةحملع خةانقف] ذل 1مادعصنتمع تت 01171846 3
 امدرع عدته 16116 لقسم ]1عانعو «ععابع ءطقق ةةطصمععةردطتوتتعق أ

811181101165 

 10. 1"ةلقوال 31-7

 282-2-15 101:عءاعا» (ةةصفتنول لعمق مهمل
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 211111 تن1101

 10 هملقسم هع ن0 م1:ممعناع»» ةانتع 1[ععاعتتتتق أ

 ذ امانق نعاتتع 0111 8 12161هدقعطأا ةاتتع ؟ةعطعتناتعق نما 66 قلت
 1 ةمداتغ1 مرد كلعم همدااتسسعم نأ 065 هما عو 068 16ةنمو 6
 ردانف ةدمعاعمم, هع لعاتحت فمع ؟0هلنت26 2468 18 هغاتاع ''"ررعم
 (نهعؤدس مق [ةلتممم" ' , نع ؟ها]دسمع عقأ تمدقةعات قانا 605068
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